
 
 
 

 
 
 

(ส ำเนำ) 

 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ท่ี ๒๕๑/๒๕๖๑ 

เร่ือง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
................................................................................. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ  
จ ำนวน ๕๒๓ รำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยชือ่ท่ีแนบท้ำยค ำส่ังนี ้

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตรำเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตรำเงินเดือนเดิมไปตั้ งจ่ำยส ำหรับต ำแหน่งใหม่ ตั้ งแต่ 
วันท่ี ๑ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี ๓๐ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
             (ลงชื่อ) พลต ำรวจเอก   จักรทิพย์ ชัยจินดำ 
                        ( จักรทิพย์ ชัยจินดำ ) 
            ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  

      
 

 
 
 
 
 
 

 

   ส ำเนำถูกต้อง 

พลต ำรวจตรี 

   ( วิวัฒน์  สีลำเขตต์ ) 
   ผู้บังคับกำร กองทะเบียนพล 

  30 เมษำยน ๒๕๖๑ 



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.ท. หญิง กชกร เพิงระนัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.208 อจ.(สบ 1 ) กลุ่มงานคณาจารย์ นว.รร.นรต. 3005 37379 0029

2 ร.ต.อ. กชพงศ์ อินยศ รอง สว.สส.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน สนน.258 รอง สวป.สภ.งาว จว.ล าปาง 1510 11202 0088

3 ร.ต.อ. กชพงษ์ ต๊ิบปะละวงศ์ รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.201 รอง สวป.สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 1510 11202 0097

4 ร.ต.อ. หญิง กชมน จีนรัตน์ รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร. 2700 11336 0036 รอง สว.ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0015

5 ร.ต.อ. กณวรรธน์พินิจ ช่ืนสงวน นว.(สบ 1) ผบก.รน. 2106 11323 0008 นายช่างกลเรือ (สบ1) กก.1 บก.รน. 2106 33206 0042

6 ร.ต.อ. กนก วังใจฟู รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 1108 23203 0036 รอง สว. ฝ่ายแต่งต้ัง ทพ. 0402 11302 0063

7 ร.ต.อ. หญิง กนกกชกร กนกกุลธีรพัฒน์ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส. 2301 11309 0031 รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0082

8 ร.ต.ท. กนกนันท์ สุขศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.275 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.312

9 ร.ต.ท. หญิง กนกพร สุภาเลิศ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11304 0018 รอง สว.พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา 2704 11336 0170

10 ร.ต.อ. หญิง กนกวรรณ ก่ิงจันทร์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11326 0071 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0220

11 ร.ต.อ. หญิง กนกวรรณ พลทามูล รอง สวป.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0453 รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 11205 0117

12 ร.ต.อ. หญิง กนกวรรณ พิณสุวรรณ รอง สว.ฝ่ายบัญชี 2 กช. 0503 11326 0025 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11327 0057

13 ร.ต.อ. หญิง กนกวรรณ สุขศรี รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0678 รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2 2403 11363 0278

14 ร.ต.อ. หญิง กนกอร จันทร รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0016 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0012

15 ร.ต.อ. หญิง กนกอร ซ้ิมเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 24203 0077 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรสงคราม 1709 29203 0039

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

16 ร.ต.อ. กมล หมายม่ัน รอง สว.สส.สภ.แม่ทา จว.ล าพูน สลพ.177 รอง สว.สส.สภ.เมืองล าปาง สลป.227

17 ร.ต.ท. หญิง กมลชนก ตันเอ่ียม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี สชบ.396 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคม. 2108 29203 0075

18 ร.ต.ท. หญิง กมลชนันท์ สุกใส รอง สว.(สอบสวน)สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 24203 0083 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0054

19 ร.ต.อ. กมลเทพ สมบัติ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเขน สน.1-1092 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0031

20 ร.ต.อ. หญิง กมลวรรณ สุวรรณโชติ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0199 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11326 0023

21 ร.ต.อ. กมลวัฒน์ ไชยค า รอง สวป.สภ.ค าป่าหลาย จว.มุกดาหาร 0406 13207 0151 รอง สวป.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0239

22 ร.ต.ท. หญิง กมลวัน นราไชย รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.นนทบุรี 1105 11403 0027 นวท.(สบ 1)กลุ่มตรวจพิสูจน์ฯ พฐก. 2702 33450 0216

23 ร.ต.อ. กรกช เทพวีระพงศ์ รอง สว. ฝอ.บก.จร. 1002 11304 0024 รอง สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 11304 0091

24 ร.ต.อ. กรกช เมฆวัน รอง สวป.สภ.เมืองตาก สตก.153 รอง สวป.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สตก.236

25 ร.ต.อ. หญิง กรทิพย์ ป้านภูมิ รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11326 0248 รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11325 0165

26 ร.ต.อ. หญิง กรปภา เหล่าอุตสาหะ รอง สว.ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 11363 0123 รอง สว.ตม.จว.สุราษฏร์ธานี บก.ตม.6 2407 11304 0116

27 ร.ต.อ. หญิง กรพชร ช่างเขียนดี รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11304 0016 รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0164

28 ร.ต.อ. กรภพ ชม้อยเดชานันท์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0019 รอง สวป.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 13202 0464

29 ร.ต.อ. กรภัทร์ เกตุทิม รอง สวป.สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร สกพ.251 รอง สว.สส.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร สกพ.220

30 ร.ต.อ. หญิง กรรณิการ์ ทะสุวรรณ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ บก.สกส.บช.ปส. 2207 11304 0015 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ บก.ขส.บช.ปส. 2206 11304 0015



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

31 ร.ต.ท. หญิง กรรณิการ์ พรหมรัตน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11304 0025 รอง สวป.สภ.น้ ายืน จว.อุบลราชธานี สอบ.700

32 ร.ต.ท. กริช ประจิตร รอง สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน 1112 24203 0176 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 29203 0198

33 ร.ต.อ. กรุงไกร จันแดง รอง สวป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.608 รอง สวป.สภ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0449

34 ร.ต.ท. กรุงไทย บุญตาระวะ รอง สว.ธร.สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร สสน.313 รอง สว.ธร. สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย 0410 13304 0028

35 ร.ต.อ. กฤช คุณเวช รอง สว.กก.4 บก.ปทส. 2107 11202 0104 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11204 0571

36 ร.ต.อ. กฤชฐา ประทุมแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.294 รอง สว.สส.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0144

37 ร.ต.อ. กฤตชัย สมภักดี รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. 2110 29203 0088 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแสงสงคราม จว.พิษณุโลก 0606 23203 0193

38 ร.ต.อ. กฤตนัน กล่ินก่ิง รอง สว.สส.สภ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ สนค.369 รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.347

39 ร.ต.อ. กฤตนัย ล้วนสมหวัง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11204 0034 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี สอน.217

40 ร.ต.อ. กฤตพงศ์ เทพรัตน์ รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับข่ี กก.5 บก.จร. 1002 11205 0210 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0026

41 ร.ต.อ. กฤตพล ชาญณรงค์ รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11204 0035 รอง สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 11202 0104

42 ร.ต.ท. กฤตพล รักษาศรี รอง สวป. สน.ล าผักชี 1110 13202 0248 รอง สวป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ สอบ.536

43 ร.ต.ท. กฤตย์ปกรณ์ เนียมสอน รอง สวป. สน.ยานนาวา สน.2-660 รอง สว. กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0043

44 ร.ต.อ. กฤตลักษณ์ ปินะกาพัง รอง สว.ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0308 รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0331

45 ร.ต.อ. กฤติเดช ชอบค้าขาย รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง 1109 24203 0214 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางขุนนนท์ สน.3-869



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

46 ร.ต.อ. กฤติเดช พรหมเสน รอง สวป.สภ.อ่าวนาง จว.กระบ่ี 1804 11202 0108 รอง สวป.สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11202 0143

47 ร.ต.อ. กฤติเดช พระโพ รอง สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก 0206 13202 0100 รอง สวป.สภ.เมืองนครนายก สนย.78

48 ร.ต.อ. กฤติเดช สิงห์ธนะ รอง สว.ดร.รพ.ตร. 3125 11304 0037 รอง สวป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0602

49 ร.ต.อ. กฤติน สลิลปราโมทย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี 0808 24203 0101 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.235

50 ร.ต.อ. กฤติพงษ์ หงษ์สูง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหนองจอก จว.สุรินทร์ 0307 23203 0327 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ล าดวน จว.สุรินทร์ สสร.324

51 ร.ต.อ. กฤธณัฐ สิงห์อุโบสถ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน สนน.281 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. 2110 29203 0089

52 ร.ต.อ. กฤป ปะทะนมปีย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11304 0015 รอง สวป.ภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 11202 0109

53 ร.ต.อ. กฤศ ทักสูงเนิน รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 13202 0304 รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย สนค.265

54 ร.ต.อ. กฤศณัฏฐ์ คงยัง รอง สว.กก.5 บก.ป. 2102 11202 0247 รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.219

55 ร.ต.ท. กฤศรา ด้วงทองอยู่ รอง สว.ธร.สภ.ยะหา จว.ยะลา สยล.160 รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.จชต. 2003 11304 0028

56 ร.ต.อ. กฤษกนก โพธ์ิพงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ สนว.274 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 24203 0092

57 ว่าท่ี ร.ต.อ. กฤษกร บรรเลง รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ. 0402 11302 0086 รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.218

58 ร.ต.ท. กฤษฎ์ ค าธานี รอง สว.ธร. สน.มักกะสัน สน.1-1050 รอง สวป. สน.มักกะสัน 1108 13202 0230

59 ร.ต.อ. กฤษฎา แก้วหมุน รอง สว.สส.สภ.ทุ่งต าเสา จว.สงขลา 0907 13204 0335 รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา 0907 13202 0468

60 ร.ต.ท. กฤษฎา เวียงแก้ว รอง สว.ธร.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ 0604 13304 0234 รอง สว.ธร.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 1508 11304 0050

JIW
Oval



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

61 ร.ต.อ. กฤษฎินทร์ กันไชยา รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11363 0084 รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11204 0269

62 ร.ต.อ. กฤษณ์ กมลรัตน์ รอง สวป.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 13202 0476 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.4 1403 32343 0088

63 ร.ต.อ. กฤษณ์ติพจน์ กฤศปกป้อง รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี สสห.120 รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0051

64 ร.ต.อ. กฤษณะ คารวะวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0109 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0038

65 ร.ต.อ. กฤษณะ เนินพุทธ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11304 0025 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11304 0019

66 ร.ต.อ. กฤษณะ เสตะ รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11202 0028 รอง สว.กก.2 บก.ปอศ. 2109 11202 0074

67 ร.ต.อ. กฤษณะ เอ่ียมสอาด รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 1211 11203 0148 รอง สว. กก.ตชด.12 2502 11304 0164

68 ร.ต.อ. หญิง กฤษณัฐ รู้กอง รอง สว. งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 11304 0107 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0324

69 ร.ต.อ. หญิง กฤษณา สวาทะสุข รอง สว.กก.ตชด.12 2502 11304 0165 รอง สว.กก.2 บก.ทท.1 3202 11304 0052

70 ร.ต.ท. หญิง กฤษดาพร เมืองพันธ์ รอง สว.ธร.สภ.ท่าล่ี จว.เลย สลย.276 รอง สว.ธร.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น 1405 11304 0180

71 ร.ต.อ. กล้าณรงค์ เขียวสิงห์ รอง สวป.สภ.เพ้ียราม จว.สุรินทร์ 0307 13207 0331 รอง สวป.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 0409 13207 0352

72 ร.ต.อ. หญิง กวินทราดา ทรงสุภาพ รอง สว.ฝ่ายบริการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11321 0027 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 2901 11304 0015

73 ร.ต.อ. กวินพัฒน์ ธีรประเสริฐกุล รอง สว.ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11318 0394 รอง สว.ศูนย์ฝึกสุนัขต ารวจ บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11306 0439

74 ร.ต.อ. หญิง กวิสรา รักวีรธรรม นวท.(สบ 1) กสก.พฐก. 2702 33450 0070 นวท.(สบ 1) กอส.ศพฐ.2 2705 33450 0114

75 ร.ต.อ. กวี กรีฉัตร์ รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 11202 0074 รอง สว. สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร สสค.144



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

76 ร.ต.ท. กวีเกียรติ นามบุญลือ รอง สวป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.145 รอง สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.258

77 ร.ต.อ. กษิติทัต ฉ่ าช่ืน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี 0106 23203 0100 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 1108 29203 0037

78 ร.ต.ท. ก้อง อินทโรภาส รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 11327 0066 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0204

79 ร.ต.ท. ก้องภพ สุนี ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.44 2505 11202 0388 รอง สว.กก.ตชด.21 2503 11304 0072

80 ร.ต.ท. หญิง กอบแก้ว พันไธสง รอง สวป.สภ.นายูง จว.อุดรธานี สอด.484 รอง สวป. สภ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 13207 0330

81 ร.ต.อ. กัญญา บัวขาว รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0212 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0187

82 ร.ต.อ. หญิง กัญญาณัฐ สอสะอาด รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.195 รอง สว.(สอบสวน)กก.3 บก.ปคม. 2108 29203 0101

83 ร.ต.อ. หญิง กัญญาพัชร นาเสถียร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11304 0020 รอง สวป.สภ.ภูเรือ จว.เลย 0408 13202 0297

84 ร.ต.อ. กัณฌ์พิทักษ์ พรหมวิเศษ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี 0808 24203 0091 รอง สวป.สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0427

85 ร.ต.อ. กัณฑ์พิจักษณ์ จิตรีงาม รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11304 0023 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0684

86 ร.ต.อ. หญิง กัณณ์จีรา พงษ์พันธ์ รอง สว.อก.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.254 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11304 0016

87 ร.ต.อ. หญิง กันต์ธนัตถ์ ย่ิงสม รอง สว.ธร. สน.ร่มเกล้า 1103 13304 0150 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1 3202 11304 0014

88 ร.ต.อ. กันต์ธีภพ อินทร์สา รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0165 รอง สว.สส.สภ.เมืองนครพนม 0404 13204 0099

89 ร.ต.ท. กันตพง เพ็ชรปานกัน รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี 0706 13202 0274 รอง สวป.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี สรบ.234

90 ร.ต.อ. กันตพล ทองนุ้ย รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0609 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2 2403 11304 0364



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

91 ร.ต.อ. กันตภน ภัทรพัชรกุล รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0041 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0028

92 ร.ต.อ. กัมปนาท กัลยานาม รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0171 รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0288

93 ร.ต.อ. กัมปนาท ไชยสิทธ์ิ รอง สว.จร.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0272 รอง สวป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 1511 11202 0069

94 ร.ต.อ. กัมปนาท พินิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 0405 24203 0089 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 11203 0143

95 ร.ต.อ. กัมปนาท เมืองทองอ่อน รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 0902 13202 0227 รอง สว.สส.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.214

96 ร.ต.อ. กัมปนาท ศรีพระลาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0141 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.202

97 ร.ต.อ. กัมปนาท สัตย์ซ่ือ รอง สวป. สน.บางชัน 1111 13202 0077 รอง สวป.สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร 1607 11202 0084

98 ร.ต.ท. กัมพล ขันทะเนตร รอง สวป. สน.สามเสน 1108 13202 0208 รอง สว.สส. สน.โคกคราม 1102 13204 0338

99 ร.ต.อ. กัมพล บุญส่ง รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0294 รอง สว.สส.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง 0208 13204 0160

100 ร.ต.อ. กัมพล อารีล้น รอง สว.สส.สภ.วังน้ าเขียว จว.นครราชสีมา 0303 13204 0404 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0165

101 ร.ต.อ. หญิง กัลยา วงศ์ตา รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0254 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 11304 0015

102 ร.ต.อ. หญิง กัลยาณี ด่างเหลา รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11363 0158 รอง สว.ธร.สภ.บ้านเด่ือ จว.หนองคาย 0410 13304 0288

103 ร.ต.อ. หญิง กาญจน์สิตา ชาตบุษป์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11304 0024 รอง สว.กก.2 บก.ทท.2 3203 11304 0055

104 ร.ต.อ. หญิง กาญจนา เกตุแก้ว รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0021 รอง สว.ธร.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี 0904 13304 0313

105 ร.ต.อ. หญิง กาญจนา ปงกันมูล รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4 2405 11326 0015 รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 11326 0211



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

106 ร.ต.อ. หญิง กาญจนา เปกาลี รอง สว.ธร.สภ.เมืองกาฬสินธ์ุ สกส.189 รอง สวป.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธ์ุ 0402 13202 0033

107 ร.ต.อ. หญิง กาญจนา พูลศรีสวัสด์ิ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11304 0081 รอง สวป.สภ.บ้านสร้าง จว.ปราจีนบุรี สปจ.266

108 ร.ต.อ. หญิง กานต์พิชชา แก้วผัด รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0243 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0435

109 ร.ต.อ. กายแก้ว เมตตาบารมีพุทโธ รอง สว.สส.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13204 0163 รอง สวป. สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0259

110 ร.ต.อ. กาวี เขียวงาม รอง สว.จร.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม 1709 11205 0062 รอง สวป.สภ.โพธ์ิแก้ว จว.นครปฐม 0703 13202 0270

111 ว่าท่ี ร.ต.อ. กาหลง ทองดี รอง สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 3202 11202 0058 รอง สว.ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0063

112 ร.ต.ท. ก าพล บุญหว่าน ผบ.มว.กก.ตชด.23 2503 11202 0294 ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.21 2503 11202 0102

113 ร.ต.อ. กิจจพัฒน์ พงศ์พัฒนกิจจา รอง สว.สส. สน.บางนา 1112 13204 0422 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11202 0037

114 ร.ต.อ. กิตติ กล่ันผักแว่น รอง สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา สนม.503 รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 13202 0731

115 ร.ต.อ. กิตติ ดวงนิมิตร รอง สว.(สอบสวน) สน.ร่มเกล้า 1103 13203 0169 รอง สว.(สอบสวน) สน.มีนบุรี 1005 11203 0127

116 ร.ต.ท. กิตติ ปู่หงษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 11304 0100 รอง สวป.สภ.สวนผ้ึง จว.ราชบุรี สรบ.222

117 ร.ต.อ. กิตติ แผ่นหิน รอง สวป. สน.บึงกุ่ม 1111 13202 0321 รอง สว.สส. สน.บึงกุ่ม 1102 13204 0273

118 ร.ต.อ. กิตติ รัตนวิจิตร รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0419 รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0386

119 ร.ต.อ. กิตติ วิสีปัตน์ รอง สว.สส.สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี สอบ.715 รอง สวป.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0557

120 ร.ต.ท. กิตติกร เพ็งสีดา รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 1206 11202 0142 รอง สวป.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 0204 13207 0330



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

121 ร.ต.อ. กิตติกาญจน์ กรมลี รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังขอนแดง จว.ปราจีนบุรี 1209 29203 0064 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาสิงโต จว.สระแก้ว 1211 29203 0074

122 ร.ต.อ. กิตติคุณ วงษ์ศรีแก้ว รอง สวป.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 0108 13207 0221 รอง สวป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี 1110 11202 0070

123 ร.ต.อ. กิตติชัย มหานิล รอง สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 0507 13202 0196 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0170

124 ร.ต.อ. กิตติโชค สังข์สวัสด์ิ นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.1 1102 11323 0005 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0046

125 ร.ต.ท. หญิง กิตติญา สาจุ้ย รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0165 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11204 0235

126 ร.ต.ท. กิตติเดช สมวงศ์ รอง สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 11202 0160 รอง สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 11202 0136

127 ร.ต.ท. กิตต์ิธเนศ ธนาเศรษฐโชติชัย รอง สวป.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร สสน.268 รอง สวป.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 0412 13202 0391

128 ร.ต.ท. กิตติธรา จันทร์แจ้ง ผบ.มว.(สบ1) กก.อป .บก.สส.ภ.7 1702 11202 0101 รอง สวป.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี สชบ.429

129 ร.ต.อ. กิตต์ินเรศ อารักษ์รุ่งพงศ์ รอง สวป. สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สสค.125 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.164

130 ร.ต.อ. กิตติพงศ์ วัชรจิตรกุล รอง สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0100 รอง สว.ฝอ.บก.ทล. 2103 11304 0028

131 ร.ต.อ. กิตติพงษ์ จินะ รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปทส. 2107 29203 0089 รอง สว.ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0121

132 ร.ต.ท. กิตติพงษ์ บุญมาก รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 11202 0115 รอง สวป.สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์ สบร.140

133 ร.ต.ท. กิตติพงษ์ ประทุมทอง รอง สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 13202 0481 รอง สวป.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตานี 0904 13202 0455

134 ร.ต.อ. กิตติพงษ์ ศรีโท รอง สว.สส.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0236 รอง สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0024

135 ร.ต.อ. กิตติพงษ์ อ๊อกศิริ รอง สว.อก.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.296 รอง สว.สส.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 1711 11204 0103
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136 ร.ต.อ. กิตติพล พุฒทอง รอง สว.สส.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 13204 0124 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0083

137 ร.ต.อ. กิตติพศ คงสูงเนิน รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 29203 0109 รอง สว.กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0104

138 ร.ต.ท. กิตติพัทธ์ สุวรรณศร รอง สว.จร. สน.บุคคโล สน.3-996 รอง สว.จร. สน.บางขุนเทียน สน.3-925

139 ร.ต.อ. กิตติภณ คงเก้ือ รอง สว.สส. สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0276 รองสว.สส.สภ.หัวไทรจว.นครศรีธรรมราช สนศ.489

140 ร.ต.อ. กิตติภณ ลอยพระดวง รอง สวป.สภ.เมืองล าปาง สลป.220 รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 11202 0129

141 ร.ต.อ. หญิง กิตติมา อังคะนาวิน รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 11326 0016 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11363 0131

142 ร.ต.อ. กิตติวัฒน์ ยอดปืน รอง สวป.สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี ปลบ.2180 รอง สว.สส.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 13204 0529

143 ร.ต.ท. กิตติศักด์ิ คงหวัง รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0042 รอง สว.กก.5 บก.ปทส. 2107 11202 0120

144 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ คชพรหม รอง สว.ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0205 รอง สว.ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0201

145 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ จันสี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง สอท.204 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 1110 11203 0109

146 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ ญาติวังกุ่ม รอง สวป.สภ.บ้านเด่ือ จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0265 รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.237

147 ร.ต.ท. กิตติศักด์ิ ท้าวไทยชนะ รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.190 รอง สว.จร.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.210

148 ร.ต.ท. กิตติศักด์ิ มณีวงษ์ ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0207 ผบ.มว.(สบ ๑) กก.ตชด.๑๑ 2502 11202 0106

149 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ วันนะพาล รอง สว.ธร.สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 13304 0195 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11304 0108

150 ร.ต.ท. กิตติศักด์ิ สันติพิทักษ์ภักดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11304 0022 รอง สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส สนธ.210
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151 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ สินทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 0302 24203 0093 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0059

152 ร.ต.ท. กิตติศักด์ิ สุขเกษม รอง สว.กก.12 บก.รน. 2106 11304 0365 รอง สว.(ทนท.ทางน้ า) ส.รน.3 กก.10 บก.รน. 2106 34206 0279

153 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ แสงรัศมี รอง สว.กก.2 บก.ปอท. 2112 11202 0060 รอง สว.กก.1 บก.ปคบ. 2111 11202 0034

154 ร.ต.อ. กิตพัฒนชัย สุขบรรเทิง รอง สวป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 1108 11202 0087 รอง สวป.สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์ 0307 13202 0413

155 ร.ต.ท. กิติภูมิ เทียมทอง รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 13202 0202 รอง สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี สพบ.186

156 ร.ต.อ. กิติศักด์ิ รอดวิมุต รอง สว. กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 3103 11336 0024 รอง สว.สส. สน.บางกอกน้อย สน.3-832

157 ร.ต.ท. กิติสัณห์ อัครขันตีวงศ์ รอง สว.ฝอ.ทพ. 0402 11304 0018 รอง สว.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 11202 0039

158 ร.ต.ท. หญิง กิรณา ทองนาค รอง สว.ธร.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น สขก.463 รอง สวป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น 1405 11202 0095

159 ร.ต.ท. หญิง กีรติ ครุฑราช พยาบาล(สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0022 พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0815

160 ร.ต.อ. กีรติ เหลืองอ่อน รอง สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ สน.2-333 รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 11202 0325

161 ร.ต.อ. กีรติ เหิมศรีชาติ รอง สวป.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0141 รอง สว.ฝอ.บก.รฟ. 2104 11304 0019

162 ร.ต.อ. กุญช์ชาญ อาชวินธนกุล รอง สว.จร. สน.ทองหล่อ สน.2-790 รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0169

163 ร.ต.ท. กุมพล แก้วศรี รอง สวป.สภ.เมืองยะลา สยล.127 อจ.(สบ 1) กลุ่มงาน อาจารย์.ศฝร.ภ.9 2003 32340 0097

164 ร.ต.อ. หญิง กุลฐรัศม์ิ รุจเจริญผล รอง สว. งานธุรการ กก.6 บก.จร. 1002 11326 0236 รอง สว. งานอบรมผู้กระท าความผิดกฎจราจร กก.3 บก.จร. 1002 11306 0152

165 ร.ต.อ. กุลเดชา ช่วยเอ่ียม รอง สวป.สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง สรน.135 รอง.สวป.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.386
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166 ร.ต.อ. กุลธวัช จักร์สอง รอง สวป.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล าพูน สสข.279 รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ สพร.137

167 ร.ต.อ. หญิง กุลธิดา ก่ิงมณี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 11304 0159 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0104

168 ร.ต.อ. หญิง กุลยา วันจันทร์ นวท.(สบ 1) กอป.พฐก. 2702 33450 0100 นวท.(สบ 1) กลุ่มตรวจยาเสพติด พฐก. 2702 33450 0147

169 ร.ต.อ. หญิง กุลริสา ทองไทย รอง สว.ธร.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ สนว.332 รอง สว.สส.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0190

170 ร.ต.อ. กุศล พรมมาเตียม รอง สวป.สภ.บึงสามัคคี จว.ก าแพงเพชร 0602 13202 0013 รอง สว.สส.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก สตก.264

171 ร.ต.อ. กุศล อรรคะเศรษฐัง รอง สวป.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0239 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0058

172 ร.ต.อ. หญิง กุสุมา มีโภค รอง สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11326 0128 รอง สว.กก.10 บก.รน. 2106 11327 0358

173 ร.ต.อ. หญิง กุหลาบ คงเป่ียม รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0241 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0273

174 ร.ต.อ. กู้เกียรติ กุลก้ัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 24203 0087 รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.293

175 ร.ต.อ. เกชา ทองมน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11304 0023 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 11304 0013

176 ร.ต.ท. หญิง เกตุมณี ศรีปัญญา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11304 0019 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0053

177 ร.ต.อ. เกรียงไกร บรรดาศักด์ิ รอง สว. กก.ตชด.23 2503 11309 0261 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0278

178 ร.ต.อ. เกรียงไกร บุญหนา รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.259 รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร 0409 13202 0394

179 ร.ต.อ. เกรียงไกร ปรอยกระโทก รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิกลาง จว.นครราชสีมา สนม.265 รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา 0303 13202 0042

180 ร.ต.ท. เกรียงไกร มะโน รอง สว.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.583 รอง สว.จร.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0272
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181 ร.ต.อ. เกรียงไกร หาญปราบ รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี สนบ.299 รอง สว.จร. สน.ท่าข้าม 1011 11205 0096

182 ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ แคว้นคอนฉิม รอง สวป. สน.พลับพลาไชย 1 สน.2-424 รอง สว.สส. สน.พลับพลาไชย 1 สน.2-429

183 ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ ไชยสาร รอง สว.(สอบสวน) สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา สนม.530 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน สนน.196

184 ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ พรหมรินทร์ รอง สว.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี สลบ.295 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11204 0036

185 ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ สุดจิตจูล รอง สวป. สน.ทองหล่อ สน.2-325 รอง สว. กก.ดส. 1000 11204 0039

186 ร.ต.อ. หญิง เกศสุดา แบ้สกุล รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0029 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0019

187 ร.ต.อ. เกษม ธรรมใจกุล รอง สวป.สภ.เมืองล าปาง สน.474 รอง สว.จร.สภ.เมืองล าปาง สลป.248

188 ร.ต.อ. เกษม สิงห์แก้ว รอง สวป.สภ.แม่ทา จว.ล าพูน 1511 11202 0077 รอง สว.สส.สภ.เมืองพะเยา สพย.122

189 ร.ต.อ. เกษม อาชาชาญ รอง สว.ธร.สภ.ถ้ าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.319 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0021

190 ร.ต.อ. หญิง เกษมศรี คุณศึกษา รอง สว.ธร.สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.531 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0189

191 ร.ต.อ. หญิง เกษร กล่ินด้วง รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0113 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0529

192 ร.ต.ท. เกษร วะลาพุทธ รอง สว.สส.สภ.สะตอน จว.จันทบุรี 0202 13204 0161 รอง สว.สส.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี สจบ.218

193 ร.ต.อ. หญิง เกษร หนูแสง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10 2713 11336 0077 รอง สว.พฐ.จว.กระบ่ี 2711 11336 0168

194 ร.ต.อ. หญิง เกษศิรินทร์ สาริคาร รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11326 0077 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11327 0190

195 ร.ต.อ. เก้า ศรีลุนช่าง รอง สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น 0403 13204 0257 รอง สวป.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 11202 0125
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196 ร.ต.ท. เกียรติขจร อ าลอย รอง สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 13202 0206 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0605

197 ร.ต.อ. เกียรติชัย มีสุข รอง สวป.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.427 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0142

198 ร.ต.อ. เกียรติชัย ยอดรักษ์ รอง สว.สส.สภ.บ้านมาบอ ามฤต จว.ชุมพร 0803 13204 0178 รอง สว.สส.สภ.คลองท่อม จว.กระบ่ี 0802 13204 0099

199 ร.ต.อ. เกียรติพงษ์ จริงวาจา รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 11202 0137 รอง สวป.สภ.เชียงค า จว.พะเยา 0505 13202 0150

200 ร.ต.อ. เกียรติพัฒน์ สุคนธพงศ์ รอง สว.ฝอ.สท. 0103 11403 0103 รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส .ตม. 2409 11304 0037

201 ร.ต.ท. เกียรติภูมิ พรมมา รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2 3203 11202 0093 รอง สว.ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.2 3203 11202 0089

202 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ เกิดโชค รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 12203 0026 รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0021

203 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ บรรลือสุข รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0040 รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11202 0094

204 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ วิจิตขะจี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11202 0172 รอง สวป.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 13202 0013

205 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ วิสุวรรณ์ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0056 รอง สวป.สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี สอน.66

206 ร.ต.ท. เกียรติศักด์ิ สิงห์ทอง รอง สวป.สภ.รามัน จว.ยะลา สยล.149 รอง สว.ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ. 2104 11202 0079

207 ร.ต.ท. โก๋แก่ บัวสัมฤทธ์ิ รอง สว.สส.สภ.น้ าหนาว จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0123 รอง สว.จร.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร สพจ.191

208 ร.ต.อ. โกญจนารถ ชาวยามกา ผบ.มว.กก.ตชด.24 2503 11202 0384 รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0171

209 ร.ต.ท. โกมาตย์ จันทร์ดี รอง สว.สส.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0300 รอง สวป.สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0766

210 ร.ต.อ. โกวิต วงษาวัตร รอง สวป.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธ์ุ 0402 13202 0336 รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธ์ุ 0402 13202 0332



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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211 ร.ต.อ. โกวิท สุขส าราญ รอง สวป. สน.บางรัก 1008 11202 0099 รอง สว.จร. สน.วังทองหลาง 1102 13205 0218

212 ร.ต.อ. โกวิท อภิรัตนวงศ์ รอง สว.จร. สน.บางกอกน้อย สน.3-854 รอง สว.สส.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น 0403 13204 0305

213 ร.ต.ท. โกวิท อินทสุวรรณ รอง สวป. สน.ธรรมศาลา 1114 13202 0065 รอง สว.จร. สน.ธรรมศาลา 1114 13205 0082

214 ร.ต.ท. โกวิทย์ ทองแผ่น รอง สวป.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ สสร.292 รอง สวป.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ 0307 13202 0425

215 ร.ต.อ. โกวิทย์ หันประดิษฐ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11204 0036 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0154

216 ร.ต.อ. โกสินทร์ ขุนอ าภัย รอง สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0404 รอง สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 1906 11202 0149

217 ร.ต.ท. ไกรแก้ว ขวัญน้อม รอง สว.ฝอ.บก.ปทส. 2107 11318 0020 รอง สว.กก.3 บก.ปทส. 2107 11202 0082

218 ร.ต.อ. ไกรชล คะชา รอง สวป.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 13207 0532 รอง สวป.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา สนม.777

219 ร.ต.อ. ไกรรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์ รอง สว.กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0106 รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ. 2111 11304 0016

220 ร.ต.อ. ไกรวุฒิ แก้วภิรมย์ รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 1105 11202 0093 รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.188

221 ร.ต.อ. ไกรศร ประค านอก รอง สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา สนม.271 รอง สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0752

222 ร.ต.ท. ไกรศร พยาราช รอง สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.337 รอง สว.สส.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย สชร.392

223 ร.ต.อ. ไกรศล สมม่ัน รอง สวป.สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม สนพ.259 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวล าภู 1413 11204 0035

224 ร.ต.อ. ไกรสร เข็มทอง ผบ.มว.กก.ตชด.21 2503 11202 0110 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 11202 0206

225 ร.ต.อ. ไกรสร พุ่มแย้ม รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0434 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0196



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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226 ร.ต.อ. ไกรสร สุขสี รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0075 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0043

227 ร.ต.อ. ไกรสิงห์ วังนัยกูล รอง สวป.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 1510 11202 0110 รอง สว.สส.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 11204 0133

228 ร.ต.ท. ขจรภพ ตันติพรสินชัย รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 3204 11202 0032 รอง สวป. สน.หัวหมาก 1006 11202 0088

229 ร.ต.อ. ขจรศักด์ิ บูชารัมย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ สบร.499 รอง สว.สส.สภ.ช านิ จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0195

230 ร.ต.ท. ขรรค์ชัย ขันเล่ือน รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0429 รอง สวป.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย สนค.289

231 ร.ต.อ. ขวัญใจ มัศยามาศ รอง สว.ธร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11304 0066 รอง สว.ธร.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี สอบ.493

232 ว่าท่ี ร.ต.อ. หญิง ขวัญใจ วิลัยนิคม รอง สว.ธร.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี 0207 13304 0122 รอง สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 0207 13202 0185

233 ร.ต.อ. ขวัญชัย พันละหาน รอง สวป.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา สนม.807 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.๓ 2706 11304 0096

234 ร.ต.อ. ขวัญชัย ม่วงไม้ รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0211 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0131

235 ร.ต.อ. ขวัญทูล อารีไทย รอง สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 11202 0039 รอง สว.กก.4 บก.ปคม. 2108 11202 0114

236 ร.ต.อ. หญิง ขวันค์กมล นิยมกิจการกุล รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0212 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0421

237 ร.ต.ท. ขันติ พ้นภัย รอง สว.ธร. สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13304 0165 รอง สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0248

238 ร.ต.ท. เขตขัณฑ์ มาสูงเนิน รอง สวป.สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์ 0307 13202 0055 รอง สวป.สภ.สว่าง จว.สกลนคร 0409 13207 0322

239 ร.ต.ท. เขตน่าน ศิลลิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 23203 0283 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน สมส.122

240 ร.ต.อ. หญิง เขมจิรา รัตนวศิริ พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0752 พยาบาล(สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0040

JIW
Oval
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241 ร.ต.อ. หญิง เขมจิรา สอนศิริ รอง สว.ธร.สภ.เมืองพะเยา สพย.112 รอง สว.ธร.สภ.จุน จว.พะเยา สพย.150

242 ว่าท่ี ร.ต.อ. หญิง เขมจิรา สุขเกตุ รอง สว.ฝอ.สง.ก.ตร. 0700 11326 0018 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11327 0046

243 ร.ต.อ. คงฤทธ์ิ เรียบร้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ สสร.275 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์ 1309 29203 0118

244 ร.ต.อ. คงศักด์ิ ค าสะอาด รอง สว.ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4 2405 11202 0103 รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 11326 0259

245 ร.ต.อ. คชภพ พัสระ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0046 รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 11304 0013

246 ร.ต.อ. คชา อินทรักษ์ รอง.สว.สส.สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0070 รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี สสฎ.266

247 ร.ต.ท. คเชนทร์ จินกลาง รอง สวป.สภ.บึงแก จว.ยโสธร 0305 13207 0129 รอง สวป.สภ.ค าเข่ือนแก้ว จว.ยโสธร สยส.159

248 ร.ต.ท. คณธิภัช ชมภูบุตร รอง สวป.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธ์ุ 0402 13202 0352 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธ์ุ 1404 11204 0037

249 ร.ต.อ. คณพล จุติแสง รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6 1602 11305 0138 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 29203 0045

250 ร.ต.อ. คณาวุฒิ ตรีศาสตร์ รอง สวป.สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น 0403 13202 0057 รอง สว.จร.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 11205 0131

251 ร.ต.ท. คณินวัฒน์ ทองแก้ว รอง สวป.สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 13202 0545 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11204 0054

252 ร.ต.ท. หญิง คณิศร ด้ามทอง รอง สว. ฝอ. ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11304 0086 รอง สว.ธร. สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13304 0197

253 ร.ต.ท. คณิศร บุญสิน รอง สว.สส.สภ.กระบุรี จว.ระนอง สรน.126 รอง สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 3204 11202 0049

254 ร.ต.ท. หญิง คนธรส ชมเทศ รอง สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 11304 0014 รอง สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 11326 0081

255 ร.ต.อ. คนอง คุณารูป รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.421 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 29203 0072



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

256 ร.ต.อ. คนิล อินทร์สอน รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี สชบ.164 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 24203 0335

257 ร.ต.อ. หญิง คนึงนิตย์ นาคทอง นว.(สบ 1) ผบก.กฝ. 2506 11323 0005 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0250

258 ร.ต.อ. หญิง คนึงนิตย์ ยืนนาน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11304 0022 รอง สว.ธร.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี สอบ.669

259 ร.ต.อ. คม รัตนวัน รอง สวป.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 0106 13202 0280 รอง สวป.สภ.ส าโรงทาบ จว.สุรินทร์ 1309 11202 0188

260 ร.ต.ท. คมกริช ทองยา รอง สวป.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0101 รอง สว.สส.สภ.ปากชม จว.เลย 0408 13204 0169

261 ร.ต.อ. คมกริช สุทธะสกุลดี รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3 3204 11304 0012 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 11304 0013

262 ร.ต.ท. คมกฤช เสาวรส รอง สว.สส.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 13204 0231 รอง สวป.สภ.รัตนวาปี จว.หนองคาย 0410 13202 0041

263 ร.ต.ท. คมกฤษ อายุยืน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 11304 0016 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 11305 0151

264 ร.ต.อ. คมกฤษณ์ เพ็ชรชาญชัย รอง สว.กก.2 บก.ปปป. 2110 11202 0047 รอง สว.ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0171

265 ว่าท่ี ร.ต.อ. คมคิด บ าเพ็ญบุญ รอง สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 11202 0093 รอง สว.คธม.บช.ทท. 3200 11202 0020

266 ร.ต.อ. คมวงกต แสงปัก รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ าเป็น จว.ระยอง 0208 23203 0044 รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 0204 13202 0420

267 ร.ต.อ. คมศักด์ิ ขุนทอง ผบ.มว.กก.ตชด.41 2505 11202 0096 ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0294

268 ร.ต.ท. คมศักด์ิ ไตรวงศ์จุฑารัตน์ รอง สว.กก.ตชด.14 2502 11204 0363 รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0081

269 ร.ต.อ. คมสรรค์ สวัสด์ินะที รอง สวป.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น สขก.523 รอง สว.สส.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น 0403 13204 0367

270 ร.ต.อ. คมสัน เค็งชัยภูมิ รอง สว.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0263 รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 13202 0307



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

271 ร.ต.อ. คมสันต์ นามคุณ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0213 รอง สวป.สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง 0208 13202 0266

272 ร.ต.ท. คมสันต์ พรหมศิริ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 0708 24203 0085 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม สสส.110

273 ร.ต.อ. คมสันต์ิ อุทธา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 23203 0026 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0101

274 ร.ต.อ. ครรชิต กุมภิโร รอง สว.(สอบสวน)สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0150 รอง สว.สส.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สชม.667

275 ร.ต.อ. หญิง ครรธ์ยุพา เผือกจีน รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0200 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 11202 0066

276 ร.ต.อ. หญิง ครองขวัญ แสนอาจ รอง สว.ธร.สภ.โคกโพธ์ิไชย จว.ขอนแก่น 0403 13304 0375 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0188

277 ร.ต.อ. คหัฐ บุตรเวียงพันธ์ รอง สว.สส. สน.ประเวศ 1006 11204 0084 รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0098

278 ร.ต.อ. คะนองเดช ขันติสอน รอง สว.สส.สภ.หนองหิน จว.เลย 0408 13204 0218 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 11204 0034

279 ร.ต.อ. คะนองฤทธ์ิ คะ สอนสกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามชัย จว.กาฬสินธ์ุ 0402 12203 0036 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธ์ุ 0402 24203 0105

280 ร.ต.อ. ค าพันธ์ ค าแสวง รอง สวป.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา 0303 13202 0745 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา 0303 23203 0089

281 ร.ต.อ. ค ารณ พระวิจิตต์ รอง สว.อก.สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กาญจนบุรี สกจ.320 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 11304 0100

282 ว่าท่ี ร.ต.อ. คุณ กุลเพชรชวคุณ รอง สว.ธร.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 13318 0356 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0043

283 ร.ต.อ. คุณกฤต แก้วสุขสุด รอง สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร 1112 24203 0107 รอง สว.(สอบสวน) สน.ศาลาแดง 1009 11203 0146

284 ร.ต.อ. หญิง คุณัญญา ค ามูลตรี รอง สว.ฝตส.2 ตส.1 0901 11328 0021 รอง สว.พฐ.จว.เพชรบูรณ์ 2709 11336 0157

285 ร.ต.อ. คุณาพัฒน์ สุภะกะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 0103 24203 0057 รอง สวป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย สสท.231



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

286 ร.ต.อ. เครือณรงค์ ขม้ินเครือ รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0285 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 11203 0130

287 ร.ต.อ. เคียวรรณ์ ม่วงเพชร รอง สวป.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ สชย.392 รอง สว.สส.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี สพบ.189

288 ร.ต.อ. จกฤษ สมบัติศิริ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 24203 0045 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ สอต.248

289 ร.ต.อ. จงรัก คะพิมพ์ภิบาลบุตร รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11363 0161 รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11202 0034

290 ร.ต.อ. จงรักษ์ สุวรรณะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.159 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0028

291 ว่าท่ี ร.ต.ท. จตุพงษ์ เมตตาจิตต์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 11304 0025 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0060

292 ว่าท่ี ร.ต.ท. จตุพร ปรีชา รอง สว.กก.3 บก.ทท.2 3203 11304 0083 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปปป. 2110 11203 0141

293 ร.ต.อ. จตุพร พรหมจรรย์ รอง สว.สส.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.442 รอง สว.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 13204 0240

294 ร.ต.อ. จตุพล กัลยา รอง สวป.สภ.จุน จว.พะเยา สพย.152 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11202 0037

295 ร.ต.อ. จตุพล เทสินทโชติ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองอ่างทอง 0110 24203 0040 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี ปนม.8602

296 ร.ต.ท. จตุพล ยืดยาวคง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11204 0036 รอง สวป.สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎ์ธานี สสฎ.299

297 ร.ต.อ. จตุรงค์ ล้อมนาค รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนแรด จว.สุรินทร์ 1309 29203 0104 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพ้ียราม จว.สุรินทร์ 1309 29203 0132

298 ร.ต.อ. จตุรนต์ ฤกษ์อุดม รอง สวป.สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร 1607 11202 0086 รอง สวป.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร 1607 11202 0098

299 ร.ต.อ. จตุรภัทร ค าก้อน รอง สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ สชม.526 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0204

300 ร.ต.อ. จรรยวรรธน์ มาวะพันธ์ รอง สว.สส.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0296 รอง สว.สส.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.328



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

301 ร.ต.ท. หญิง จรรยา วังศรี รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11325 0269 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0077

302 ร.ต.ท. จรัญ บุตรตาค า รอง สว.จร.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0296 รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0557

303 ร.ต.อ. จรัญ สีทับทิม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุทัยธานี สอน.128 รอง สวป.สภ.เมืองอุทัยธานี สอน.120

304 ร.ต.อ. จรัญ แอ่นดอน รอง สว.สส.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13204 0094 รอง สว.สส.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 13204 0128

305 ร.ต.อ. จรัล ขุนพลช่วย รอง สวป. สน.วังทองหลาง 1111 13202 0274 รอง สวป. สน.ลาดพร้าว สน.1-1270

306 ร.ต.อ. จรัสโชติ บุญปล้อง รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11202 0075 รอง สว.จร.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.403

307 ร.ต.อ. จรัสพงศ์ จินดาเกียรติ รอง สว.กก.2 บก.ทท.3 3204 11204 0040 รอง สวป.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.490

308 ว่าท่ี ร.ต.อ. จรัสพงษ์ โชคชัยสิริ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ศ. 2901 11403 0062 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0444

309 ร.ต.อ. หญิง จริญญา นานไธสง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11326 0023 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11326 0026

310 ร.ต.อ. หญิง จรีภรณ์ ทิตะโครต รอง สว.ธร.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 0209 13304 0168 รอง สว.สส.สภ.เขาสิงโต จว.สระแก้ว ปนม.8619

311 ร.ต.ท. จรูญ คร้ึมค้างพลู รอง สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 13204 0155 รอง สว.จร.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 1106 11205 0084

312 ร.ต.อ. จรูญ ควบคุม รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.342 รอง สว.สส.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0187

313 ร.ต.อ. จรูญ ชาลีเอ่น รอง สว.(สอบสวน) สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี สอบ.285 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0199

314 ร.ต.อ. จรูญศักด์ิ ป้องกัน รอง สว. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0242 ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0430

315 ร.ต.อ. จเรวัฒน์ ตันอยู่โชค รอง สวป. สน.บางชัน 1111 13202 0277 รอง สวป. สน.โคกคราม 1102 13202 0330



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

316 ร.ต.อ. จะเด็ด จันทร์พลงาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม สสส.110 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร 1710 11203 0085

317 ร.ต.อ. จักรกริช ธรรมรักษา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 0803 24203 0053 รอง สวป. สภ.เมืองชุมพร สชพ.148

318 ร.ต.ท. จักรกฤช สุวรรณค า รอง สว.สส. สน.หัวหมาก 1006 11204 0082 รอง สว. กก.สส.1 บก.สส. 1012 11204 0036

319 ร.ต.ท. จักรกฤษ ไชยพันธ์ รอง สวป. สน.เทียนทะเล 1116 13202 0310 รอง สว. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0078

320 ร.ต.อ. จักรกฤษ ศรีจันทร์ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0052 รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 11363 0152

321 ร.ต.ท. จักรกฤษ เหลาไชย รอง สวป.สภ.สว่าง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.156 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11204 0036

322 ร.ต.อ. จักรกฤษณ์ วสุริย์ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.กาฬสินธ์ุ 1404 11403 0028 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0149

323 ร.ต.ท. จักรชัย จันทร์ช่ืน รอง สว.สส.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี 0702 13204 0179 รอง สวป.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี สรบ.130

324 ร.ต.อ. จักรพงศ์ เดชารัตน์ รอง สว.สส.สภ.รามัน จว.ยะลา สยล.154 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 0907 13202 0519

325 ร.ต.อ. จักรพงศ์ ผาเจริญ รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.336 รอง สวป.สภ.นาแก จว.นครพนม 0404 13202 0280

326 ร.ต.ท. จักรพงษ์ โพธิสิงห์ รอง สว.สส. สน.ร่มเกล้า 1103 13204 0161 รอง สวป. สน.ฉลองกรุง 1005 11202 0112

327 ร.ต.อ. จักรพรรดิ ปานทอง รอง สว.ธร.สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์ สบร.434 รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ สบร.309

328 ร.ต.ท. จักร์พันธ์ ทองใสพร รอง สวป. สน.เพชรเกษม 1116 13202 0335 รอง สวป.สภ.ปากจ่ัน จว.ระนอง 0807 13207 0138

329 ร.ต.อ. จักรพันธ์ ปัทมาศ รอง สวป.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0442 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11202 0178

330 ร.ต.อ. จักรพันธ์ มากสี รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีค้ิว จว.นครราชสีมา 0303 24203 0200 รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 0303 13202 0777



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

331 ร.ต.อ. จักรพันธ์ุ อินปรา รอง สวป.สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง สลป.412 รอง สวป.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง 0508 13202 0277

332 ร.ต.อ. จักรภัทร จงหม่ืนไวย์ รอง สวป.สภ.บ้านปรางค์ จว.นครราชสีมา 0303 13207 0592 รอง สว.สส.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา 0303 13204 0294

333 ร.ต.ท. จักริน โสดาวิชิต รอง สว.สส.สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 13204 0016 รอง สวป.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 0410 13202 0411

334 ร.ต.อ. จักรินทร์ เท่ียงธรรม รอง สว.จร. สน.วัดพระยาไกร สน.2-747 รอง สวป. สน.วัดพระยาไกร สน.2-720

335 ร.ต.อ. จักรี กุลแก้ว รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0092 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 11203 0216

336 ร.ต.ท. จักรี นาคย้ิม รอง สว.สส.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 11204 0134 รอง สว.สส.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.171

337 ร.ต.อ. จักรี สุระเสน รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11204 0232 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11204 0159

338 ร.ต.อ. จักรี อรรคค า รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กาฬสินธ์ุ 1404 11305 0043 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11305 0027

339 ร.ต.อ. จักษ์พัฒน์ ดอกจันทร์ รอง สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0411 รอง สวป.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0291

340 ร.ต.อ. หญิง จันจิรา ไชยวงค์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0258 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 11304 0010

341 ร.ต.ท. จันทร คูณยา รอง สว.จร.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด สตร.157 รอง สวป.สภ.เขาสมิง จว.ตราด 1207 11202 0064

342 ร.ต.ท. จันทร์ ฉ่ าเย็นอุรา รอง สว.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี สนบ.300 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 3 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0187

343 ร.ต.อ. จันทร์ ปาสาเนาว์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา สนม.722 รอง สวป.สภ.บ้านบัวขาว จว.ร้อยเอ็ด 0407 13207 0327

344 ร.ต.อ. หญิง จันทรวรรณ สุระสินธ์ุ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0255 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 11304 0014

345 ร.ต.อ. หญิง จันทร์สุดา ดาศรี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 11304 0022 รอง สว.ฝ่ายตรวจฯขาออก ด่าน ตม .ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 11363 0187



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

346 ร.ต.อ. หญิง จันหอม สมภาวะ รอง สว.ธร.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.466 รอง สวป.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.469

347 ร.ต.อ. จาคี แข็งขัน รอง สว.สส.สภ.สีค้ิว จว.นครราชสีมา สนม.743 รอง สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0147

348 ร.ต.อ. จาตุรงค์ ไสยโยธา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงคาน จว.เลย 0408 24203 0085 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.เลย 1410 11305 0026

349 ร.ต.ท. หญิง จารุณี วงศ์กันยา รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ภ.4 1403 11304 0011 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0153

350 ร.ต.อ. หญิง จารุนันท์ ชัยชะนะ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0090 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0241

351 ร.ต.อ. หญิง จารุพร สิรกุลวานิช รอง สว.ฝ่ายบัญชี 3 กช. 0503 11327 0059 รอง สว.ฝอ.บก.ทล. 2103 11326 0029

352 ร.ต.อ. หญิง จารุรัตน์ ดวงฟู รอง สว.สภ.เมืองล าปาง 0508 13326 0061 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 11326 0024

353 ร.ต.อ. หญิง จารุวรรณ ซ่อนกล่ิน รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0043 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0075

354 ร.ต.อ. หญิง จารุวรรณ วงศ์สุวรรณ รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 2406 11363 0024 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0040

355 ร.ต.ท. หญิง จารุวรรณ วัฒนบุตร รอง สว.คธม.บช.ทท. 3200 11202 0015 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0057

356 ร.ต.อ. จารุวัฒน์ เต็กอ๋อต้ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช สนศ.556 รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองกระบ่ี จว.กระบ่ี 0802 24203 0038

357 ร.ต.ท. จารุวัฒน์ เทียมนาขา รอง สว. สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภก.109 รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภก.113

358 ร.ต.อ. จ านง เต็งประยูร รอง สวป. สภ.ปะทิว จว.ชุมพร 0803 13202 0241 รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 11204 0031

359 ร.ต.ท. จ านงค์ อยู่ครบ รอง สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ บก.ฝรก. 2904 11355 0077 รอง สวป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด 0205 13202 0180

360 ร.ต.อ. จ ารัส ศิริโสม รอง สวป.สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 0406 13207 0169 รอง สว.สส.สภ.เสนางคนิคม จว.อ านาจเจริญ 0308 13204 0099



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

361 ร.ต.ท. จ ารูญ ไชยศรี ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11306 0043 รอง สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ บก.ฝรก. 2904 11355 0058

362 ร.ต.อ. จ ารูญ ส่อสืบ รอง สว.ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 11202 0073 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0068

363 ร.ต.อ. จ ารูญ แสงอรุณ รอง สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0363 รอง สวป.สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.132

364 ร.ต.ท. จ าเริญ แดงตะโก รอง สวป.สภ.ก าแพงแสน จว.นครปฐม 0703 13202 0289 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 1703 11202 0010

365 ร.ต.อ. จ าเริญ พรหมชาติ รอง สว.ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6 2407 11204 0270 รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 11363 0201

366 ร.ต.อ. จ าเริญ อินทร์แก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0186 รอง สวป.สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 11202 0081

367 ว่าท่ี ร.ต.อ. จิตกาญจน์ แต้มทอง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 2901 11304 0013 รอง สว. ฝอ.บก.น.2 1004 11304 0018

368 ร.ต.อ. หญิง จิตตานันท์ จารุพรทวีรัตน์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0049 รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0107

369 ร.ต.อ. จิตติกร มูลจันทร์ รอง สว.ธร.สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร สมห.181 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.กาฬสินธ์ุ 1404 11304 0083

370 ร.ต.อ. จิตติพร อ่อนทอง รอง สวป.สภ.เมืองกระบ่ี สกบ.109 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบ่ี 1804 11202 0098

371 ร.ต.อ. จิตรต์ชาย อ้ิมบุญพิทักษ์ รอง สวป.สภ.เพ จว.ระยอง 0208 13202 0270 รอง สว.สส.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา สนม.658

372 ร.ต.อ. หญิง จิตลดา ดีร่ืน รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0029 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0046

373 ร.ต.อ. หญิง จินตนา แก้วสุข รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0254 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0564

374 ร.ต.อ. หญิง จินตนา สุขประยูร รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11327 0402 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0154

375 ว่าท่ี ร.ต.อ. หญิง จินตนา อุตมะ รอง สว.ธร.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13318 0296 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 11304 0012



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

376 ร.ต.อ. จินตศักด์ิ สุขแก้ว รอง สว.สส.สภ.บ้านกร่ า จว.ระยอง 1210 11204 0095 รอง จร.สภ.เพ จว.ระยอง ปนม.8613

377 ร.ต.ท. จิรชัย ศรีรักษา รอง สว. กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 11304 0233 รอง สว. กก.สุนัขต ารวจ บก.สปพ. 1013 12204 0242

378 ร.ต.อ. จิรโชติวัจน์ คล้ายคลึง รอง สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 11202 0029 รอง สว.กก.1 บก.ปอศ. 2109 11202 0045

379 ร.ต.อ. จิรประวัติ บุญรินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี 0103 24203 0044 รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 13202 0419

380 ร.ต.อ. จิรพงค์ ศิขิวัฒน์ รอง สวป. สภ.กะปง จว.พังงา สพง.191 รอง สว.จร.สภ.อ่าวลึก จว.กระบ่ี สกบ.162

381 ร.ต.อ. จิรเมธ บุตรน้ าเพชร รอง สว. ฝอ.บก.น.7 1009 11325 0022 รอง สว. กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0050

382 ร.ต.อ. หญิง จิรวรรณ ศรีแจ่ม รอง สว.ฝอ.สท. 0103 11326 0018 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 11326 0016

383 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ โชติวรรณวัฒน์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0618 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.3 2403 11363 0222

384 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ เทียนสมจิตร รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0037 รอง สว.สส.สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร 0605 13204 0165

385 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ ประยูรพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครราชสีมา 0303 24203 0253 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา 1305 29203 0109

386 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ ประเสริฐกุลศิริ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าพูน 0509 24203 0054 รอง สว.สส.สภ.เมืองล าพูน สลพ.130

387 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ ปัญญาเจริญสุข นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ส. 2301 11323 0005 รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0081

388 ร.ต.อ. จิระเกียรติ เทียนชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 0204 24203 0134 รอง สว.กก.1 บก.ทท.1 3202 11204 0024

389 ร.ต.ท. จิระพงษ์ จิราทิวัฒนากุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร สสน.390 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 0409 24203 0104

390 ร.ต.อ. จิระวัฒน์ ท้าวเพชรคง รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.480 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาชะเมา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.189



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

391 ร.ต.อ. จิระวัฒน์ วันโพนทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร้อยเอ็ด สรอ.440 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขอนแก่น 0403 24203 0167

392 ร.ต.ท. จิระศักด์ิ พิมส าโรง รอง สว. กก.ตชด.13 2502 11304 0256 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0021

393 ร.ต.อ. จิรัฎฐ์ธรณ์ จิตศิริ รอง สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ศทก. 2804 11403 0040 รอง สว.ฝอ.บก.ป. 2102 11304 0029

394 ร.ต.อ. จิรัตน์เดช ภุมรินทร์ นว.(สบ 1) ผบก.ตท. 0102 11323 0045 รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11363 0053

395 ร.ต.ท. หญิง จิราพร บุตรยุทธ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 4 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0203 รอง สว.ธร.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 0104 13304 0218

396 ร.ต.อ. หญิง จิราภรณ์ ปักษิณศิริ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 11309 0013 รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6 2407 11304 0028

397 ร.ต.อ. จิรายุส ช้างแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 13202 0429 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11204 0036

398 ร.ต.อ. หญิง จิราวรรณ ทองดี รอง สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 11304 0018 รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ. 2111 11304 0019

399 ร.ต.อ. จีรพงษ์ จันมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.โป่งน้ าร้อน จว.จันทบุรี สจบ.259 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นากุง จว.กาฬสินธ์ุ 1404 29203 0056

400 ร.ต.อ. จีรยุทธ์ิ ชัยพิบูลย์ รอง สว. ฝ่ายอ านวยการ บก.ตชด.ภ.3 2504 11304 0026 รอง สว.กก.ตชด.32 2504 11304 0164

401 ร.ต.อ. จีรวัฒน์ พลอาจ รอง สวป. สน.บางย่ีเรือ 1115 13202 0239 รอง สว. ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 11202 0167

402 ร.ต.อ. จีรศักด์ิ กุลีน้อย ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.13 2502 11202 0303 รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 3203 11202 0032

403 ร.ต.อ. จีรศักด์ิ ดังสะท้าน รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11204 0035 ผบ.มว.(สบ1) กก.อป .บก.สส.ภ.7 1702 11202 0087

404 ร.ต.ท. จีระวัฒน์ นามวัน รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง 0208 13202 0246 รอง สวป.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี สชบ.430

405 ร.ต.อ. จีระวัฒน์ มณีพรรัตนชัย รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวล าภู 1413 11202 0058 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0046



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

406 ร.ต.อ. จีระศักด์ิ ชัยมงคล รอง สวป.สภ.ร่องเคาะ จว.ล าปาง 0508 13207 0225 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11204 0032

407 ร.ต.อ. หญิง จุฑามาศ ศรีตพงษ์ รอง สว. ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0339 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0072

408 ร.ต.อ. จุมพล เมืองมา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11202 0035 รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา 0505 13202 0143

409 ร.ต.ท. จุมพล เย็นปฐมกุล รอง สวป. สน.คันนายาว 1109 13202 0412 รอง สว.สส. สน.คันนายาว สน.1-598

410 ร.ต.ท. หญิง จุไรลักษณ์ พลเกตุ รอง สว.ธร.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 11304 0059 รอง สว.สส.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 11204 0178

411 ร.ต.อ. จุลศักด์ิ อ่ าข า รอง สว.สส.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 11204 0114 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0252

412 ร.ต.ท. จุลอัศว์ สุวรรณิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวี จว.ชุมพร สชพ.224 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางย่ีขัน 1114 24203 0114

413 ร.ต.อ. เจตน์อนุชา ดวงโสมา รอง สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน สน.2-403 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.9 1011 29203 0064

414 ร.ต.อ. หญิง เจตนิพิฐ เอ่ียมส าอางค์ รอง สว.ฝอ.บก.ปปป. 2110 11326 0018 รอง สว.ฝอ.บก.ปคม. 2108 11325 0026

415 ร.ต.อ. เจตศนัย บัวสองสี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11403 0028 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0195

416 ร.ต.ท. เจนรบ ค าม่ัน รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 1206 11204 0160 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11204 0035

417 ร.ต.ท. เจริญ เกษม รอง สว.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.197 รอง สว.สส.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.1267

418 ร.ต.ท. เจริญ แก้วมณี รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 11202 0066 รอง สว.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13204 0427

419 ร.ต.อ. เจริญ บัวแก้ว รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา สสข.174 รอง สวป.สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 13207 0386

420 ร.ต.อ. เจริญ อารินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 13203 0025 รอง สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ สนว.390



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

421 ร.ต.อ. เจริญชัย แสงสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 24203 0364 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 11204 0026

422 ร.ต.อ. เจริญทอง พุ่มพวงทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ าหลังสวนจว.ชุมพร 1805 29203 0065 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 0803 24203 0055

423 ร.ต.อ. เจษฎา เกษหอม รอง สวป. สน.คลองตัน 1112 13202 0399 รอง สวป. สน.ทองหล่อ 1112 13202 0342

424 ร.ต.อ. เจษฎา ชิดประทุม รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี 0702 24203 0122 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ สชย.333

425 ร.ต.อ. เจษฎาพงษ์ บุญวงศ์ รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย สชร.471 รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.320

426 ร.ต.ท. ใจ สิงห์ด า รอง สวป.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง สพท.235 รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 0907 13202 0502

427 ร.ต.อ. ใจเพชร คามะดา รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ 17991 รอง สว.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สสบ.273

428 ร.ต.อ. ฉกาจ ศรีรัตนาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธ์ุ 0402 24203 0105 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 0405 24203 0089

429 ร.ต.อ. ฉลาด สุขวิเศษ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ สบร.551 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หินเหล็กไฟ จว.บุรีรัมย์ สบร.152

430 ร.ต.อ. ฉัฐเมศร์ จารุเรืองพงศ์ รอง สวป. สน.ลุมพินี สน.2-477 รอง สวป. สน.บางรัก 1113 13202 0204

431 ร.ต.อ. ฉัฐวัฒน์ สิริเบญจศักด์ิ รอง สว.กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0057 รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0104

432 ร.ต.อ. ฉัตรชนะ ทับทิมศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ สนว.424 รอง สวป.สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ สนว.153

433 ร.ต.ท. ฉัตรชัย ฉัตรวิไล รอง สว.จร. สน.บางโพ 1003 11205 0082 รอง สว.สส.สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0263

434 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ทองแถม รอง สว.ธร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.136 รอง สว.สส.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ สอต.183

435 ร.ต.ท. ฉัตรชัย เท่ียงสูงเนิน รอง สว.สส.สภ.เมืองตราด สตร.133 รอง สว.สส.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 13204 0231



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

436 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ป่ินทอง รอง สว.สส.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.405 รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย สชร.249

437 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ผลาหาร รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 11326 0326 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11304 0081

438 ร.ต.อ. ฉัตรชัย มีรักษา รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคบ. 2111 29203 0085 รอง สว.กก.3 บก.ปคบ. 2111 11202 0083

439 ร.ต.ท. ฉัตรดนัย ทองคลอด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร 0803 24203 0059 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0053

440 ร.ต.อ. หญิง ฉัตรนภา พลพันธ์ุ รอง สว. ฝอ.บก.น.2 1004 11302 0020 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0073

441 ร.ต.อ. ฉัตรพงษ์ ธรรมสอน รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. 2108 29203 0103 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0070

442 ร.ต.อ. ฉัตรภวินท์ เลิศสุรภิบูลย์ รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11204 0032 รอง สว.สส.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0294

443 ร.ต.อ. หญิง ฉัตรวิภา อุดค าเท่ียง รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0070 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 29203 0109

444 ร.ต.อ. ฉันทวัฒน์ จันทร์เกียรติกร รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 0307 13203 0028 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 0307 24203 0122

445 ร.ต.ท. เฉลิมเกียรติ กิตติพิทยานนท์ รอง สวป.สภ.น้ ายืน จว.อุบลราชธานี สอบ.700 รอง สวป.สภ.เข่ืองใน จว.อุบลราชธานี สอบ.464

446 ร.ต.อ. เฉลิมชน วงศ์สกุลจิตร ผบ.มว.กก.ตชด.33 2504 11202 0575 รอง สว.กก.ตชด.32 2504 11204 0176

447 ร.ต.อ. เฉลิมชัย ปานธรรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองน้อยจว.ชัยนาท 0102 23203 0160 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11204 0038

448 ร.ต.อ. เฉลิมโชค สภาพันธ์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0345 รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 11363 0079

449 ร.ต.อ. เฉลิมเดช ชัชวาลย์. รอง สวป.สภ.เมืองตาก 1605 11202 0081 รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0055

450 ร.ต.อ. เฉลิมพล กล่ินทุ่งทอง รอง สวป.สภ.พระทองค า จว.นครราชสีมา 0303 12202 0048 รอง สวป.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0796



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

451 ร.ต.ท. เฉลิมพล แก้วเนตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.สอง จว.แพร่ สพร.184 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนเจริญ จว.บุรีรัมย์ 0304 23203 0393

452 ร.ต.อ. เฉลิมลาภ ดิษฐ์เทศชัย รอง สวป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0115 รอง สว.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 0104 13204 0225

453 ร.ต.อ. เฉลิมศักด์ิ สุขสอน รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0142 รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 23203 0040

454 ร.ต.อ. เฉลิมศักด์ิ อักษรเพียร รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท้ายเหมือง สพง.145 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะทู้ 1808 11203 0165

455 ร.ต.อ. หญิง เฉลียวจิตร พรหมร่วมแก้ว รอง สว. ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ บช.ตชด. 2509 11304 0012 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0022

456 ร.ต.อ. หญิง ชญตย์ พรหมชาติ ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายอ านวยการ บก.ตชด.ภ.4 2505 11429 0054 รอง สว. กก.ตชด.44 2505 11309 0367

457 ร.ต.อ. หญิง ชญาณิศา เวชยชัย รอง สว. ฝอ.2 บก.อก.สทส. 2801 11309 0021 รอง สว.ฝ่ายการส่ือสาร 1 สส. 2802 11322 0039

458 ร.ต.ท. ชญาน์ แหวนหล่อ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11403 0028 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11304 0180

459 ร.ต.อ. ชญานิน พันธ์ุภักดี ผบ.มว.กก.ตชด.14 2502 11202 0381 รอง สว. กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0047

460 ร.ต.อ. หญิง ชญาพัฒน์ ตาปราบ รอง สว.ธร.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ สชย.352 รอง สว.พฐ.จว.ชัยภูมิ 2706 11336 0162

461 ร.ต.อ. หญิง ชญาภา เฟ่ืองฟอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11304 0021 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0018

462 ร.ต.อ. หญิง ชฎาพร ค าอ้าย รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0166 รอง สว.ธร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.136

463 ว่าท่ี ร.ต.อ. หญิง ชฎาพร ทองทา นวท.(สบ 1) กนฝ.ศพฐ.9 2712 33450 0096 นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ภูเก็ต 2711 33450 0149

464 ร.ต.อ. ชณิตพงศ์ ศิริเวช รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 24203 0049 รอง สว.กก.4 บก.ปอศ. 2109 11202 0149

465 ร.ต.อ. ชน เปียสัมปทวน รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 24203 0089 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0131



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

466 ร.ต.อ. หญิง ชนกกานต์ แขวงนคร รอง สว.(สอบสวน) สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0142 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปคม. 2108 11203 0185

467 ร.ต.อ. หญิง ชนกสุฎา เพลากระโทก รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11363 0093 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0197

468 ร.ต.อ. หญิง ชนกันต์ เจริญสุข รอง สวป.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี 0706 13202 0299 รอง สวป.สภ.สวนผ้ึง จว.ราชบุรี สรบ.225

469 ร.ต.ท. ชนทัช วงศ์ลา รอง สวป.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 0409 13207 0353 รอง สวป.สภ.ด่านซ้าย จว.เลย สลย.305

470 ร.ต.อ. ชนพัตณ์ กันทะยามงคล รอง สวป.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ สชม.677 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย สชร.273

471 ร.ต.อ. หญิง ชนม์ปวีณ์ ชนะสิทธ์ิ รอง สว.ฝอ.สกพ. 0400 11326 0174 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 11327 0066

472 ร.ต.อ. ชนะชนม์ วงศ์นุ่น รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ. 2111 29203 0041 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 29203 0114

473 ร.ต.อ. ชนะชัย จันทรา รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4 2405 11204 0027 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11204 0066

474 ร.ต.อ. ชนะชัย ใจกล้า รอง สวป. สน.บางเสาธง 1114 13202 0286 รอง สว.จร. สน.บางเสาธง สน.3-947

475 ร.ต.อ. ชนะชัย ภูราช รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0084 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป. 2102 29203 0305

476 ร.ต.อ. ชนะศักด์ิ ภูเฮืองแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0104 รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 13202 0215

477 ร.ต.อ. ชนะสิทธ์ิ ศรีโคตร รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. 2108 29203 0101 รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 11202 0339

478 ร.ต.อ. หญิง ชนัญชิดา ตุ่ยสิมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 24203 0079 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. 2108 29203 0103

479 ร.ต.อ. หญิง ชนัญญา ใยลออ รอง สว.ฝท.สท. 0103 11402 0058 รอง สว. ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0044

480 ร.ต.ท. ชนัฐวิชญ์ วราวิธวินท์ รอง สว.ธร.สภ.ร ามะสัก จว.อ่างทอง 1112 11304 0041 รอง สว.จร.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 1705 11205 0092



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

481 ร.ต.ท. ชนัตถ์ หงษ์สิทธิชัยกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 13203 0023 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภก.121

482 ร.ต.ท. ชนาเทพ วะสวานนท์ รอง สว.ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.2 3203 11202 0089 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0020

483 ร.ต.อ. ชนาธิป ใจรังกา รอง สวป.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก สตก.260-00 รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก สตก.250

484 ร.ต.ท. หญิง ชนานันท์ ชัยกาวิน รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 29203 0045 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 11203 0162

485 ร.ต.อ. หญิง ชนิญญา ไวยสุตรา รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 11304 0321 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0095

486 ร.ต.อ. หญิง ชนิดาภา ใจอ้าย นวท.(สบ 1) กคพ.ศพฐ.10 2713 33450 0139 นวท.(สบ 1) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.10 2713 33450 0119

487 ร.ต.ท. หญิง ชนิตสิรี เรืองด ารงรัตน์ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 11309 0105 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0045

488 ร.ต.อ. หญิง ชนิตา หงษ์ทอง รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.7 1703 11304 0027 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11304 0021

489 ร.ต.อ. ชนินทร์ เน่ืองสิทธะ รอง สว.สส.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 1608 11204 0115 รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 13202 0218

490 ร.ต.อ. ชนินทร์ บุญสา รอง สว.สส.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 1409 11204 0123 รอง สวป.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธ์ุ สกส.254

491 ร.ต.อ. ชนินทร์ ม้าแก้ว รอง สวป. สน.คันนายาว 1004 11202 0112 รอง สว.สส. สน.คันนายาว สน.1-600

492 ร.ต.ท. ชนินทร์ อุสะทโก รอง สว.จร. สน.แสมด า 1116 13205 0080 รอง สวป. สน.แสมด า 1116 13202 0307

493 ร.ต.อ. ชนินท์วิชญ์ แสงสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สจบ.283 รอง สว.สส.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สจบ.280

494 ร.ต.อ. หญิง ชนิสรา หนองหารพิทักษ์ รอง สว.ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.จต. 0801 11304 0011 รอง สว.กก.2 บก.ปอศ. 2109 11202 0081

495 ร.ต.อ. ชนุดม มาศภูมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร สยส.202 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุสุมาลย์ จว.สกลนคร สสน.376



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

496 ร.ต.อ. ชมชน พันกองแก้ว รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0557 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0038

497 ร.ต.อ. หญิง ชมพูนุช ไชยเดช รอง สว. ฝอ.บก.น.1 1003 11326 0088 รอง สว.กก.1 บก.ปส.3 2204 11204 0045

498 ร.ต.อ. หญิง ชมภณภัฑ รุ่งรัตน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11326 0027 รอง สว.ธร.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 13304 0219

499 ว่าท่ี ร.ต.อ. ชยกร ยศรุ่งเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี สจบ.271 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11204 0036

500 ร.ต.อ. ชยกร เสืองามเอ่ียม รอง สวป. สน.ปทุมวัน สน.2-390 รอง สวป. สน.ท่าเรือ 1007 11202 0114

501 ร.ต.ท. ชยเชษฐ์ อิทธิยาภรณ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 29203 0082 รอง สว.(สอบสวน) สน.ล าหิน สน.1-1133

502 ร.ต.อ. ชยพล เข่ือนทอง รอง สว.สส.สภ.โนนเจริญ จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0391 รอง สวป.สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0531

503 ร.ต.อ. ชยพล เช้ือดี รอง สว.ธร. สภ.ปากน้ าปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13304 0181 ผบ.มว.(สบ1) กก.อป .บก.สส.ภ.7 1702 11202 0082

504 ร.ต.อ. ชยพล ธรรพรังษี รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0612 รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 11202 0091

505 ร.ต.อ. ชยพล บัวคล่ี รอง สว. กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0049 รอง สว.สส. สน.ทุ่งมหาเมฆ 1007 11204 0087

506 ร.ต.อ. ชยพล หม่ืนจง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11204 0038 รอง สว.สส.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สปท.217

507 ร.ต.อ. ชยวีร์ อ้นอารี รอง สว.กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพ่ือการบริหาร ศทก. 2804 11403 0064 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0173

508 ร.ต.อ. ชยะเมธ ทับทอง รอง สว. กก.สส.บก.น.2 1004 11204 0054 รอง สว.สส.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สฉช.178

509 ร.ต.อ. ชยันต์ บุญเฉลิม รอง สวป.สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร สกพ.252 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร สกพ.257

510 ร.ต.อ. ชยางกูร ปัตตังเวสา รอง สวป.สภ.สีค้ิว จว.นครราชสีมา 0303 13202 0759 รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.475



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 251/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

511 ร.ต.ท. ชยุต ดวงสอนยา รอง สว.สส.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สนพ.299 รอง สว.สส.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร 0409 13204 0163

512 ร.ต.อ. ชยุต บวรศักดิยุต รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ สชม.621 รอง สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ สชม.527

513 ร.ต.อ. ชยุต เลขะจิตร์ รอง สวป.สภ.เมืองระนอง สรน.97 รอง.สวป.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0451

514 ร.ต.อ. ชยุต ศรีสุภา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช 0804 24203 0143 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.480

515 ร.ต.อ. ชรัณ ไชยธงรัตน์ รอง สว.กก.4 บก.ปคม. 2108 11304 0111 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0039

516 ร.ต.อ. ชรินทร์ เผือกสง่า รอง สว.จร.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 13205 0308 รอง สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0099

517 ร.ต.อ. หญิง ชรินทร์ทิพย์ จายุพันธ์ รอง สว.กก.7 บก.ทล. 2103 11304 0218 รอง สว.ฝอ.บก.ทล. 2103 11304 0024

518 ร.ต.ท. ชลฑิฐต์ ธัญญาหาร รอง สว.สส.สภ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา 0303 13204 0277 รอง สวป.สภ.บ้านเหล่ือม จว.นครราชสีมา 1305 11202 0229

519 ร.ต.อ. หญิง ชลธิชา ชาติวงษ์ รอง สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม สนฐ.172 รอง สวป.สภ.โพธ์ิแก้ว จว.นครปฐม สนฐ.100

520 ร.ต.อ. ชลธี เสาศิริ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เซกา จว.บึงกาฬ สนค.326 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ สนค.338

521 ร.ต.อ. ชลอ ประภากรศานท์ รอง สวป.สภ.เมืองนครนายก สนย.81 รอง สว.สส.สภ.เมืองนครนายก สนย.87

522 ร.ต.อ. ชลันธร ขจรธีรสกุล รอง สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ 1112 24203 0163 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0049

523 ร.ต.อ. ชลากร คงศิริ รอง สว.สส. สน.บางย่ีเรือ สน.3-699 รอง สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 11202 0098


